




 كرر ع مو م رة
 . نوئفلل ًافَحْتم ٌروزت اَمدنِع ٌرثكأ ةعبمب َلاَمْعألا ورذه قود

0 3 
 نأ امك « نازيسو ناجوجو خوج ناف ٍةاَيَح ْنَع ًاثيْش يوري باتِكلا اذهو

 ل ا
 . ةميِظَعلا مهعئاور جاتنإب مهمايِق ءانثأ يف مهروصت ةنولم ةعئار اروص هيف

 وحس نإ لب : مهبابلأب دخأبو «دالؤألا يوسي ا 2522 أب ليفك باتك ُهَّنِإ 45 هوم مع

 .ًاضيأ رابكلا نم َنيريثك رعاشُم ىَلَع

 : مُه باتكلا اذه يف ْمُهرْكِذ ُراولآ نوناّتفلا

 (لمح -لمم#) خوج نا

 0 يال ناجوج

 ل ناريس

 نوسيشتُيا ورود . تفيلاثعم
 رّرك ةيهب ٠ ةّيِعلا ىلا هتلقن
 نوشيشتيا نترام + مولا عضو

 141/1 «ةلنوفحم عئبطلا قوقتح ©

 انلكخنا ف عيش



 مو -1مه*) عوج َناَق تنين
 ُةئايح ْتناَكَو 03م8» َهَلس ادلب تْرِدنُز يف خوج ناف تنيك َدِلُو 00 ا
 0 ل

 ماسر يأ ٍتاحْوَل نم و ةرهش ٌرثكأ هناَحوَل نوكت لق نِكَلو ة

 تناك «ًاسيسق خوج نا ُدِلاَو ناك

 اول اًمهلفط اول اديردش انزح ٍناَدِلاَولأ َنْرَح
 ا

 بجْنَأ اَمُهْنِكلَو ,٠ ٍدِحاَو ماع ت

 جربلت يف ىرخأ ةَسَردَمِب قحتلا مث .ِنيِماَع ةذم اهيف يَقَبَو م هرم 0



 ٍدكرَط زق ىلإ ليسثأ مك ءادنلوُم يف ماع ةعبزأ خرج ناَف ثكم

 نكت .ابّتس هن نون بيكي داك ذإ محم ىوتسس يف خرج
5-0 

 .مدَت مل هَتداَتَس

 هَل + َماَهيالُك يف (نوُيَْب) لت يف شيعي خوُج ناَق ناك

 كذب هلم رثاتو . هم لُماعتلا بعضي ءءاوطألا بلع

 لمعلا نم لصف اذأ تيب مل ُهنكلَو . سراب يف كلل
 0 2 ردم رع مف ص 4 ناك ُهَنأ ِهِلْضَق يعاود

 .ةلقت وه ةقورت ال ةروص يأ عيب نع عمي

2 
 كو اقلملا

 عد 6# ا م *رم اًهبف ىأَر اَم ُهَلاَه « زيمالتلا َكْزاََم

 راز املَو . يناجم ريغ ٍلْئنيِح

 .ةياث ِهِلَمَع "نم َدرطق « ٍضاَقولا يلاخ َداَعَو « سْوبلو رقفلا ٍدِهاشم

 .ةّيفلا لاَمعألِل رجتم يف لمع ءانثأ يف 3



 هاء
 َراَزَو . خوج ْناَق ُهْنَع َلاَق امك ٠



 أ ا 75 7 ٌريشَي اكو 000

 ةرخأا ناك ردا 4 خوُج ْناَف َلَحَرف ُهوُبَأ تاَم 184ه ِةَنَس يفَو هد لا ا ل 10
 دع را
 20 0 1 نا َناَك ا نك 0

0 

 هقِحالُي قالا

 حي زب زل عافاك

 .رشلا نك يف ذأ مم راَجِش



 رميماصتلاو موُسْلاب 7 0 مك
 ا ل ل

 كرتول زولوت مهنمو «َنيِماَسرلا ءالوه نم نيريثك مم خرج ناَف َلَباَعَتَ
0 5 

 بجعاو ناجوج فرعو .وراسيبو
1 

 الآ بواب مسرب خوج نا دو

 هلآ تالا سكتت ةَجَِب

 طل ديو ءاقيش ًاثدَحُم َحَبصأ ُهَنِكلَو .ُهَعَم ةشييملا ردت ٠ ماظن

 2 ا 0 0



 َّط

10 

 م ك4
 ريح الدجا

 ٍداَبَع راهزأ وص نم ًارثك هب نول يذلا «ٌرَفْألا نول وم لِ ناولألا ّبَحَأ
 . هِرفْصأْلا ييزكلاب» ةاَمَسُملا ةريهشلا ُهَتحْولَو ٠ نيمشلا 2. عم 6 اسم دودو ماع م 18 1

 لي اكس ةكاع] نسلم

 وصل رتكأ َيِهَه «رَفْصأل 0
 رع طق قبسي لَو . ٍصوخلا نم َءاَرْفَص ةَعّبقَو لغشلا ًءادر يدري وهو ٠ 2و 2 عا يوصل 64 - ادع

 مِسر نأ طق

 . ةريجولا ةدُملا كلي لذ يف ًايهَلاع ةريهَشْا وصلا نم ربك دل اذه لِْ

 . ماشا يلع براوقلو نلمس 1



1 
 . تنسف هوخأ دجوي ثيح

 ا هد 0
 ' تل الو اثم رماها ريق يت

 لآ [ يف سان ُهَئاَحَو كين ضم
2 

 8 ناك 00 زوجا اهيف ةرمجتب ةضيِرَع لأ نرئال 0

 ا سأل نادك أنك كو وجا

 تن روض َةدِع مَسَرَو .لَمَعك
 0 ل

 ولم نِكلَو . ليورْبَو سراب يف نفل دع ةَظُح لاَ ُهلَمع اد

 دك
 اننأ يف عوج نا َنذَأ ُدَّمَضُي ْبيَط 1





 (1848-19:8) ناَجوُج لوُي
 موب ناَكَو . 184 هس ناَجوُج لوُب دلو 201000

 1 و ْذ كَم يوَذ ةفالمأ َناَكَف «ومأ ةهج نم 9 3 وع
 . كيبمكملا يف كيلا ولم ٍدَحَأ ةلالس ني تنك اَّنِإ لابو «

 * لوب ٌَدِلاَو « اهب امأ قرم قوقَح نَع ًاباتك تفل ٠ 5 ا ا يلبس م دل يع
 .قالخألا هيد ةعيدو تَناَكَه

0 
 1 يف وريبلا لِ

 22و ما دع ع
 | ةّرسالا ٍتلَحَرَو

 ارق مألا ام .ِةلحرا ِءاَنثَأ يف هوب 5200-7 2
 را يرش و لال قم شل لن ل 2 5 0
 7 م ل ل

 تائيبلل ًافاطلتساو قود وُريبلا ُهبَسْكَأو . جونو نوينيبص مدخن ُهاَعْري ٍشْيعْل
 .ةؤدتلا بولا نوب أنتو ةيرغلا 5 2 3 2 اسر

 .ًاناح ًابيحرَت

 ناك يا ةورّتلا اهُراقأ ديو ءوربلا يف





 َريَخَو ةّيلَمَك قاّرؤألا قوس يف ٌراَعْسألا تّطَبَم 1888 َهَنَس يفد 0 9

 كلذ َدْمَب ِِلَمَع نم َاَمَسَأ مث .ة

  فيِلاكت تناك ثيح « َناَور

 - اَهْجْوَر ناك
58 

 ذاق « مْسْرلأ ىتوهَي يلام قاَروال اراَسُمِس - هب اهجا .2

 ُناَجوُج اَهَميو «اَهِلاَفْطَأ عم كاملا ىلإ تيه ْتَداَع 1884 هس يف 3 م
 بأ هَعَم 20

1 00 0 
 اذيخآ َسيراَب ىلإ داو « ِهاَمَح مَ َرَجاَشَت « ريِصَق ٍسْفو دعب ؛ ُهْنِكلَ

 د امش ىّضمأ لاهو « ماو مصل نم عِلَبا ٌسيفوُلك
 عاف م مط ع

 ١ ىلع ريغصلا هنباو وه شيعيو « ضر

 توف ىلع لْصْحَي "يك «ناَجوُج ٌرطْضاَو « ٌسِفوُلك ض
3 

 ٍتانالغإلا قُلِ

 ربعي نأ ْبِجَي ملأ نأ رشم ٠ مهاب ار ل 220
 عَ ام ةكرَحلا رهوَج وه ًاَنَح َكِلَذ َالاكو .ةَقيقحلا َلُثَمْيو ٠ عقال َسِكْمي
 . هسفن ّيَأَرلا ناَريِسَو خوج َناَق ىنبت ْدَقَلَو « ةّيعاَبطنالا

 62 هع

 .ٍتاَنالْغِإ قصالك ُلَمْمَي ناجوج 34



 ءايناتيرب ىلإ باَمَدلَو ٠ ةّيلخاَد ٍةسْردَم يف هني مْضَو 0 2-2

 و يف َكاَنْهَو .كا

 أ يَ يف لَ يآ
 هيناوأ ضْعَب ناَجوَج نِم ىرتشا كلذلو « لزا يف نتا 2 0 رم 0

 بجعأو 21885 َهَنَس َناجوُج ىّقتلا دق خوج ناَق تنين ناكو 70000 2 0 0 2
 سس كني هلأ الي ِاَمْأ ناك لا انك نرسم معلا امهم هنأ يسم هع فن انآ هوو . لامعا 6

 اجو َرطْيسَو . ٍةراَرَمَو ةدجب ناجي انك اَمُهّنأ الإ « نفكر خآلا
 . هتئفطاع ٌةَدِشو هين ْمَدَح ُهْنِم ُهَظاَعَو ؛ حوُج الاف ىَلَع

 . ةقالجلا سوم ًارِجاَسييَصَح راما ءخوج ناف هتدراط ليحل

 . ةقالحلا ىّسوُم ًارهاش ناَجوُج ُدِراَطُي ٠ نوت يف خوُج ناك 0"



 مل خوخ ناقل مَّلَو . هلع فَي نكي
 ره هل
 1 ار هوم

 و نارحَت ُةَرْسَحلاَو ٌةَرَرَمْلا تناك « سيرا ىلإ اجو داَع ّملَ

 .ةُراحلا ٍقِطانَمْلا ىلإ
 يفرخز عاب ميعت هتاحْرل تاَدَيَو ا ا

 ا لحرب لام ىَلَع ل ملا ةفيثك

20 
 : مَدَع يف بسلا َرْوَصَتت نأ اكن

 0 ل يحتدم دق
 5 ًيعيطلا نوطلاك الوم ًاقشم ُسْن

 زم ةرئسس يطَعُي فطخيلا اَذَه ناك . ِنَمَزلا رومي 0

 لا راحبلا ىَلِإ ٍباَهَدلا ىلع دبل ناجوج َدَقَع
 َنيِذلا دال عدم . لو فال رد حن هف ياض مَ ةلحرلا

 1 كلذ دْنَب مارال هلق َنيِلَو « ماع نس دن مار نق نكي مل
 .141 ةَنَس يتيهات ىلإ َلَحَرَ

>38 



 اًهنطاسب
 ا

 | يف تبنت يتلا تاَعاَرزلا

 ذ اَمُهَاَتعا ِْيَللا يلو ةوهتلا ىلإ 4
 .بّدَعُملا لُجَرلا اَذَه ٍلِكاَشَمِلّلَحْلا يه يتيجات

 ةَمِساَح
 ىأرَو .يلخادلا وروعش ْبَسَح مسرب مث « ةعيبطلا نم ُهَماَهْلِإ دم 00 1000 1 م 8 3
 .ةّصاَخ ةقيرطب ةقسَتملا ناولألاب طعم َحلطَسُم يج اَمنأك حولت روصلا ناجوج 00 6 و 27 20 رت ل

 اوي اأو « ناوْلألا يف سات كانه َنوَُي نأ ٍناَكَمب ككل نر ذل كت
 .َنيانفلا نم ُهَدْمَب اج ْنَم ىَلَع ربك هرْأ ناكو . ةيرورضلا فراخزلاو عاقبولا 2 ا سس ا ا ل ل د

 . يتيهات يف ناَجوُج 0



 زيكرام رزج ىلإ َلَحْرَي نأ َداَراَو . يتيهات 2 اى دوا 2 2 2 ةسوركس ككل 21

 | نول

 بوت ُهْئَصَأ 1845 ةّنَس يفَو 'تءاَس ُهَنَحِص نكلو .ةيرْؤأل

 + يفت اهب لص . وج فَ رهط ىلع ارو كَل سلا
 فالآ منت علم ىلَع َلَصَح ٍريِصَق توب ُهّأ ال يع ال تاكو
 .رتتآلا ملت ىلإ لَو مَع هل اعرب كنف

 َليعَو «ِكزامَبدلاو لِسْكَوُرو سباب
 . مانهالا نم ًاريثك تراثأ اهثكلو هج احر نأ نيييسرابلا ىلإ

 يفك . هيل

 ف هلاَمْعَأِ َضراَعم ُناَجوُج ماكو

 مَم « سكيروتجنيسرو ناس عراشب (ويدوتس) مَسْرَم يف ناَجوُج
 5 - رباَبتلاَو سوؤفلاب ةَيَرَم « ءاَرفَص ويدوتسسالا َناَرْدُج تنا 0 رم ل

 « يبد َرَصْخَأ رادو ءْفَدّصلا نم رار هَل ليوط رن 2 50 - 2 0
 ز ىدحإ ءانثا يفو . ضيا زافقو « وا 2 تح حا ما ل

 , يح كح ىلإ بتل تريل يدم نزلا انا
 . هلجاك َريُكَو «ِلاَرِع يف ْمُهَمَم كبتشاَه ءوب زها لع "نيحالَملا

 ٍنَع ْسَلَحَي ْدَق ةّيواحلا هال نأ دع سرت فب
 ةَروُص نيِعبزأو اعست ناَجوج َعاَبف . نيم وه ام لك اَهَعَم كاد ريك م. اف سما نسا عج نو

 .ًايئامن اَسْنرَف نع َلَحَرَ ٠ عدوي نأ نود يتيِهات ىلإ َداَعَو ( هرَوُص 1 هم ءاع 20 ا

 .نرخدالملا ا ذو اجو هيل نع ثيسَت هيرب 3



 طخس َرا را 2 اركاب م َداْزَو 6 هداف مدع

 ةّييوروألا ةَيِلاَجْلا 9

 دقق « امه وأ ًاَقَح َكِلَذ ناك ءاوَس « ٍضّرملا نم ًامِئاَد يِنَُي ناك اًملو هه 1 42 ا

 َلبقَو .ءاودلل اَنمَ ّيلحَملا يلَدْيَصِِ 0

 كلو ا تا أو . هاري نم لك باَجْعِإ 00 000

 و يف كليم 0 يأ ل هنأ اج هاما َناَّضِحلا

 معث
0 

 5 موسع !ف عوف اقر [6 ع ع ق2 ع 2221 ال كل
 ٍةَّدِع يف عقوو 2 قرسي هديرب ناب ليختو « دهطضم ددهم هنابو سانا

 مسا َلمْمَأ نأ ُةَجِيتللا تَناكو .ةيوناَق ِتاَفلاَحُمَو ٍتاَرَجاَشُم



 . ةرطفلا ا ظل نا ل كل 11

 يف ِتاَحْوَ رعي ني هل ظن ٍداَرإ لاسر يلوي كرالوف - جاتا نك

 ا ا
7 

 يف ٌةاَبحْلا لاو ةَسِماَحْلا ُناَجوُج عل

 ناَكَو . اًميزْكألا نم م ارك ىَناَح هنأ اَمَك اني َربكَأ ودبي هتلعَج دق يتيح

 قو ِنيَمدَقْلا يفاح ْلَوَجَتب َرْهَو «ًايِرَع ُرطَْم
0 

 ًاراَذِإ هس لوح َدَقَع دقو (نيلصألا نينطاوملاك ًاضيمق ديم - ٍداَمضب

 . يذالوفلا رولا تاّذ ُهَراظَن هع قرف «ةارضخ ةَعَبف رمتعاو اوم

 نب ترث ذو اج هيلز مير راصغإ ةرزجل برم ١988 نس يفو

 + ٠ ءاَقْمَحْلا ُهَتعيِبَط مَلاَعْلا ىانتو « ليلقب كِلَذ

 : ثيِدَحلا نمل ِداَور دَحأ

 ب 1 هن نوم انت
 هم هد

 .نينطاوإ ًايدَصو نيل ردع ُناَجوُج لَ 5



 لونك م8897 ناريس لوُي

 نأ سْكإ» يف ٍوَئداَم ٍةميِدق ٍةَدْلَب يف 189 هس ناس لوُب دلو
 م هضم انس سد

 .يزينوريفو ريدور ناَميظَمْلا نائاذفلا ُهَلَمَح يِذَّلا مسالا شفت ٌرْه م

 ىلع رثج وُ منقلب مس وع "نو ٍةَسِماَحْلا يف لوب اك امل
 .اوُباَرِم رسج هن ةَعْوَرلل ايا : حاَص ناريجلا دَحأ مسْرلا ىأَر اًمَلَف . ٍطْئاَح ا 2 0 الا ل

 . بدآلاَو تاغللا ٍةَساَردَو مولعلاو ايرلا يف رْئاَوَج زاَحَو «٠ 1 0 00

 داح ًالفط َناَكو . ةيقيسوما ٍةَسرُ

 ل



 ليس و م

 ال ليمإ ناك «َلوُب ْفَص َنوُد يِذَلا فصلا يف ءَسْكإ يف ٍةَسْرَْم

 َنيئاوَرلا ظعَأ ني ًادحاو َحِبْطُي نأ هل 9 2 0 0

 ام اريثك يذلا وهو «راوتكيف تناّس َلَبَج ىَرُي نأ ل 0 11 ىلع 5-7

 نرسم ىانأل ةلييع تال تر اك

 ل ا
 . نوناقلا سردي اَذَب هَدِلاَو يضرب

00000 
 ا ننال يدزاج» ىَّمَسُي امك ارم هدِلاَو ا ءانثألا كلت ينو

 قروصلا يف ٌرهظَيو ِناَمحَتسَي الوز ليو ُناَرِس 24١ .راوتكيف َتْناَس



 يف مكستي ادَبَو ٠ نوناقلا ٍةساَرَو نع ةريصق ب نازيس ىلختو

 ١ ٍتاَعاَقلا ىَدْحِإ َناَرْدُج َنّيَزَو « نيرخآلا نينانفلاب طِلتخيو « سكإ

 يف هموُسر تناكو .ناوب يد ْزاَج يف
 2 م 200
 أ يي هْنِكلَو « ةساردلل سيراَب ىلإ

 هيلإ مانا ىلع ُهّنسَي الوز لي هقبدَص داود هر هلع ل
 .لاملب هدي نأب هِدِلاَو عانقإ نم 4 ا 1 ا

 . يرشيوسلا مّسْرملاب َقسَتْلاَو « سيِراَب ىلإ نازيس لَصو 1851 نس يفو
 افلا لح مَسْرَم يف يح فام ني ةبطلا مسي انأ مينمْلا ناك
 2 ساس سلع 1 ع قرا صف لا ول عمم علا ع

 . ّسكإ نم ماسر َوْهَو «فينلبف عم رهظلا َدعَب لوب سرد كِلذِلو

 ميراَب يف ةماقإلل ىلوألا ةَلواَحُمْلا ِهِذَه
 قَبسَي نأ ىَودَج نود َلَواَحَو نوهش سمح دك ّسكإ 0-1 101 ا ل ا

 | ةّسارد هَيِهاَرَك فرضَمْلا ةركذإ « ِهِدِلاَو م امكن صل. ه2 21 -

 ةنكلو .ٍةليوَجْلا نونفلا ٍةَسرَمِب قتلي يك
 َناكو . ٍحاَبَص لك لَمْحَي ناك ثْنَح «يرستوتملا رمسرملا ىلإ داعي 00 سس هع 8 5 و هع 2

1 2 

 سراب ىكب هلو ُهَاَعَأَو ... ل



 والا كلت يف

 ا « َنيرخآلا َنيِناَفْلا نم ةَعوُمْجَم َقَداَص هنأ + غم

 همم 0 م هع فقس ف "227
 سنئروأ ىعذت ةَباش نيبو هيب هَقالع تمت 0

 .هدلاو نم ًافْوَح

 رفا برَحْلا تدب اًمَدْنِع «. ٠

0 
 ةيرق يِهَو «ريثوأ ىَلِإ ّبَهَذ ءٍوِبْرحْلا َدْعَبَو : ْنّسَحَتَ

 ا 7
 وهو « هيشاَج روتكدلا قَداَص كانهو . خوج ناف ٌرحتنا ثْيَح «زاوتنوب برق

 مد 1
 ةَرهشلا نازيس َفَرَعو . هِضَرَم ءانثأ يف حوُج ناَق كلذ

 .هل حول لو ضْرَع سيرا نوُاَص

2 
 اع يرذلا بيبطلا

 5000 يومك ل 0
 عمو اَهَمَم لقتنا ةرتف دعبو ستر قر « ةّيِلاَم ءاَبعأ نود

 .لشفلا هِتاحوَل ٌريِصَم نأ نونظي ُهراَوز َناَكَو .ناقوب يد ْزاَج ىَلِ

 ََت 0 ل رباع
 لّشقلا لمي ناك هلَطَب ناك «ًاباتك الوز ليم َردْصأ سلا نيف يف

1 14 00 5 
 2 ا 2 4 02 2

 .نازيبم يف كلذ ٌرْثأَو «ناَريِس ُّدِصْقَي ُهنأ ًاحِضاَو َناَكَو . عيِذلا

 .ةعيبطلا مسيل َنافوُب يد ْزاَج نم هقيرط يف 544

1 
8 

| 



 ٍضاَعَمْلا يف لاحول تهشم ٠ ًايجيرنت هَ ناريس ُلاَمْعَأ تدَحَأَو

 َهَمْلا ىَناَعَو « ُهَمْهَف نوريثكلا ءاسأ نكلو « رار

 0 الكاك مت 0 لات دج اوُبجعأ دَقَف - نوقومرم 020000 000

5 

 مق ها
 ويعد نونا ُهاَكاَح . ٍتاَناوُطْسُأ

 يف ِلبمْلا ءيلمبلا نال اَذَه . كلذل 2 0

 اب ةَرَوُص عام َمويلاَو .ثيدَحلا نمل معمق ف



 متل 6-2 نأ ورودُتم يف مسأَ هيرهش 0 ىلإ ارخأ لصف
 م

 .قو يال َرَوُص مُسْريِل سْكإ نم ُلاَمعلَو نواس هَل َسْلَجَف لمح

 ُهَرَوُص اَهْنِم سر يلا قياما ىلإ لَن هَ أَي
 «لْكوْربَو سراب يف ُهُرَوُص م 00 تناَس ِلّبَجِل ةليوَجلا ةّيئالا

 مد هاء
 . الطعم ُهنباَو ةِرْسُم و41

 ل ل

 كركلا بالسب هَل قيدَص عم
3 

 ٌرِجّتل الرق مك « 1646 ٍةْنَس يف

 . نايم رَوُصِل ًاضِْعَم « يتيِهات يف
 اكاّملو . اهْوَرَْشا ءاَربحْلا “

11011101009 

 .ةّيبص ِرّوُص ُعناَص لب نشب سيل ْمَو طق يهب مل هن

 | بالمب ُهَقيِدَصَوُهَنْبَأ ْمُسْرَي ار 44



 . سكإ يف ًافرْشُم ءًاعِضاَوُم ًامّسْرم هيفنل ىو «نافوب يد

 يف يرعب ل نو أل تالا يف صاح كاريس
 يف« يِينرَمْلا نقلل يول ضرما » يف وص ثالث ُهَل تضع 16٠١ نس
 نك 1 كالا نولاص» هل تا لوءهو ل4 0

 ُةنأجَك قطا ِءاوهْلا يف 2 ناريس ناك اَمَنْيَب 21405 نس يفك
 3 ل ادي ًاضّرم اهَدَْب ٌضِرَم « ٌةَرطْمُم ٌةَفِصاَع

 كور
 َةَطاَيَحْلا 0 املا ديرت ا

 و لِصَي مل يذلا هبا ريس رظتلا ابعَو « جرد
 تناكدقل

 .زاوتككيف ناس ٍلبجِ هتاحرل ىدحإ يف لمعلا عاب نازيس 0



 , اارطيجخملا
 أحل له ارز قاوم ططول ف روظتد

 عل . ةبوشاراعبا نب ناعم اسف و

 ها

 نانإسلوي
 نسكإ : لملاو ةدالولا ناك



 : م
 دف تعا تو نأ 1000

 .ماظيلا نونا 0 ٠
 الو لا 1
 د00 سسك

 -تاءرجاو 0


